
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-BCVTCNTT 

    V/v phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

  
 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Trà Vinh; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, 
thị xã, thành phố; 

- Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

     

Ngày 13/8/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành 
Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp 

giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; 
sử dụng chung tần số vô tuyến điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/10/2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện Công văn số 2142/VP-CNXD ngày 20/8/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thông báo Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 
13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông phổ 
biến Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đến quý cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 

biết, triển khai thực hiện theo quy định (truy nhập vào địa chỉ 
http://stttt.travinh.gov.vn để xem nội dung Thông tư nêu trên). 

Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh phối hợp thông tin 
tuyên truyền nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về 

Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin; 
điện thoại: 0294.3850852) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- VP UBND tỉnh; 
- BGĐ Sở; 
- Phòng VH&TT huyện, tx, tp; 
- Ban biên tập Sở TT&TT (đăng VB); 
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Bùi Thống Nhứt 

 

http://stttt.travinh.gov.vn/
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